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1. 

 На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 14. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2018. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 40/17) и члана 

68. Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, број 1/08, 25/15, 26/17 и 40/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-107/2018-III-03 од 

25.01.2018. године Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ 

Подгорац у оквиру економске класификације 414, 421, 

424, 425, 426 и 512 у износу од 69.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „Ђорђе 

Симеоновић“ Подгорац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „Ђорђе 

Симеоновић“ Подгорац, Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

 

Број: 401-185/2018-II 

У Бољевцу, 01.02.2018. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

2. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 14. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2018. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 40/17) и члана 

68. Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, број 1/08, 25/15, 26/17 и 40/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-212/2018-III-03 од 

08.02.2018. године Месне заједнице Савинац у оквиру 

економске класификације 426 у износу од 28.500,00 

динара. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Савинац 

за 2018. годину. 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Савинац, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-215/2018-II 

У Бољевцу, 09.02.2018. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

3. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( 

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13 и 142/14, 68/15, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 30. Одлуке о буџету општине 

Бољевац за 2018. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, број 40/17), члана 68. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број 1/0, 

25/15 и 26/17),  и Уговора о наменским трансферима у 

социјалној заштити Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања број 401-01-00163-61/2018-

09од 05.02.2018. године и 401-227/2018-II од 

12.02.2018.године, председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода на 

основу наменски планираних средстава из 

Mинистарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу наменски планираних средстава на 

основу Уговора о наменским трансферима у износу од 

607.595,18 динара. 

 Пренос средстава извршиће се на рачун број 840-

733154843-26 – Tекући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа општине и могу се 

искључиво финансирати услуге социјалне заштите из 

надлежности јединице локлане самоуправе и то: 

- дневне услуге у заједници (услуга дневног 

боравка, свратишта и помоћи у кући), 

- услуге смештаја у прихватилиште 

- услуге подршке за самосталан живот, осим 

услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, 

- услуга личног пратиоца детету са 

инвалидитетом као подршка за задовољавање основних 

потеба у свакодневном животу, 
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- услуге персоналне асистенције доступне 

пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I и 

II степеном подршке, 

- саветодавно – терапијске и социјално – 

едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и 

усвојилаца и 

- остале услуге социјане заштите у складу са 

потребама и приоритетима јединице локлане заједнице 

утврђене одлуком о правима и услугама из социјалне 

заштите донетим од стране јединице локалне самоуправе. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу 

одређеног акта изврши измену на страни прихода и 

измену апропријације за извршење наменског расхода, 

односно да  успостави равнотежу у приходима и 

расходима буџета општине Бољевац за 2018. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитури Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-277/2018-II 

У Бољевцу, 21.02.2018. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

4. 

На основу Одлукa о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу наменски 

планираних средстава од Mинистарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, заведен под 

бројем: 401-01-00163-61/2018-09од 05.02.2018. године и 

401-227/2018-II од 12.02.2018.године и члана 68. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

број 1/08, 25/15 i 26/17), председник општине Бољевац 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода на  

основу наменски планираних средстава од 

Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања  

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2018. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број  40/17) и то увећати 

следећу економску класификацију код извора 

финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 733154-«Други текући 

трансфери од Републике у корист нивоа 

општине» увећати за 607.595,18 динара, тако да 

уместо планираних «11.722.948» динара износи 

«12.330.543,18» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на 

страни прихода увећати за 607.595,18 динара, 

тако да уместо планираних  «544.884.971» 

износи «545.492.566,18». 

 

На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2018. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 40/17) и то 

увећати следећу апропријацију за извршење расхода у 

оквиру Раздела 4.- Општинска управа, глава 4.01 – 

Социјална и дечија заштита, Програма 11- Социјална и 

дечија заштита, функција 020-Старост, извора 

финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти, 424-

«Специјализоване услуге » за 607.595,18 динара, тако да 

уместо планираних «3.142.286» динара износи 

«3.749.881,18» динара 

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 607.595,18 динара, уместо 

планираних  «544.884.971» износи 

«545.492.566,18». 

 

Члан 2. 

 Задужује се Одељење за финансије и пореску 

администрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потрбно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар-

Експозитура Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

        

Број: 401-278/2018-II 

У Бољевцу, 21.02.2018. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 
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